
 

Em 22 de maio do corrente ano, as 9 horas e 30 minutos na sala de reuniões do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 

– CCHLA, iniciamos a reunião com os(as) representantes dos cursos que são concluintes e consequentemente irão colar grau no 

fim do período 2017.2. Estavam presentes na reunião a equipe que organiza a cerimônia de colação de grau nas pessoas de Maria 

das Neves gestora do CCHLA, Thiago Magno secretário do CCHLA e cerimonialista, Saulo Nascimentos técnico administrativo e os 

estagiários da assessoria de extensão do CCHLA Luzia da Trindade e Cássio Silva e alguns representantes dos cursos (lista abaixo) 

que foram convocados para discutimos a pauta a seguir. De início comunicamos a respeito da data e local das cerimônias, isso 

porque por conta de vários fatores econômicos, sociais e políticos em que a UFPB está inserida inviabilizaram o CCHLA de dar 

continuidade as cerimônias anteriores que eram realizadas em um ambiente externo e com uma capacidade de convidados muito 

confortável. Com isso, a Direção de Centro junto a equipe de organização deliberou que no período 2017.2 colação de grau será em 

dias diferentes, 16,19 e 20 de julho, por conta da quantidade de alunos(as) por turma, todas no mesmo local que é o Auditório da 

Reitoria – UFPB por isso também foi necessário dividir os cursos por quantidade de alunos visando a questão dos familiares que 

todos os anos é uma questão importante e o CCHLA preza pelo conforto e a participação de todos nesse momento que consideramos 

muito especial. Pontando, tendo todas essas questões pensadas e repensadas chegamos a uma única solução no que diz respeito 

aos familiares, ficou acordado que por conta do espaço ofertado e visando o conforto de todos será permitida a entrada de apenas 

2 convidados por estudante e esse controle vai ser feito da seguinte forma, no dia em que os(as) alunos(as) forem pegar suas becas 

vão ser entregues 2 senhas e no dia das respectivas cerimônias terá uma equipe que fará esse controle na porta do auditório, com 

isso só entrará que possuir a senha. Tivemos alguns questionamentos, por parte dos alunos presentes, todavia todos concordaram 

levando em consideração a questão do conforto para os seus familiares. Outro ponto discutido foi em relação ao horário de entrega 

das Becas, o período de entrega ficou entre os dias 09 e 13 de julho na Assessoria de Extensão do CCHLA, das 08:00 às 19:00 



horas ficando acertado em reunião que não serão disponibilizadas nenhuma beca nos dias das cerimônias, que outra pessoa pode 

ir pegar a beca do(a) estudante, porém a mesma ficará responsável e que os trajes para a colação será calça ou saia preta e camisa 

branca, independente do modelo. Ficou acertado também com todos os presentes, e eles se comprometeram em repassar a 

informação pra os demais, que o horário de chegada dos(as) alunos(as) no local da cerimônia será às 16:30 minutos por conta dos 

tramites anteriores, assinatura na folha que fará parte do processo de colação de grau das turmas, as fotografias que muitos 

alunos(as) resolvem tirar nos estandes lá montados e etc. Tivemos ainda o sorteio para a escolha dos representantes e juramentistas 

das turmas, representantes dos pais, isso para cada dia (segue em anexo o resultado do sorteio) e para orador(a) geral foi 

disponibilizado um prazo para aqueles que tiverem o interesse, enviar para a Direção do Centro – CCHLA o discurso impresso para 

ser avaliado e o resultado final será disponibilizado com certa antecedência do dia as cerimonias. Por fim, sem muitos 

questionamentos a equipe cedeu a palavra para os(as) estudantes presentes e os(as) mesmos(as) ficaram de acordo com tudo que 

foi colocado e discutido democraticamente pela equipe organizadora e assim encerramos a nossa reunião as 11:30 minutos.  

Estavam presentes os(as) seguintes alunos(as): 

Angela Kaline da Silva Santos – Serviço Social 

Maryanne da Silva Rodrigues – Serviço Social 

George Barbosa de Lima – LEA –NI 

Maria Gabriella Florêncio Ferreira – Serviço Social 

Flávia Gabriella Ramalho – Letras Português 

Alma Desireé Queiroga e Gomes – Tradução 

Jailson Fernandes Rodrigues – Letras Inglês 



Keylla Daniely Ramalho – Serviço Social 

Juciara Noara Santana de Araújo – Psicologia 

Robéria Viana Correira de Souza – Serviço Social 

João Pessoa, 22 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERIMÔNIA DO DIA 16 DE JULHO DE 2018 
LOCAL: AUDITÓRIO DA REITORIA/UFPB 

HORÁRIO: 17:00 HORAS 

Curso de Serviço Social 
JURAMENTISTA GERAL: 
 

JURAMENTISTA: 
Jefferson Luiz Batista 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
Robéria Viana Correia de Souza 

Curso de História 
REPRESENTANTE DOS PAIS: 
Maria de Fátima da Silva 

JURAMENTISTA: 
Cláudia Fabiana da Silva Oliveira 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
Paulo Darlan dos Santos 

Curso de Ciências Sociais 
REPRESENTANTE GERAL: 
 

JURAMENTISTA; REPRESENTANTE DA TURMA; 
 

 

 

CERIMÔNIA DO DIA 19 DE JULHO DE 2018 
LOCAL: AUDITÓRIO DA REITORIA/UFPB 

HORÁRIO: 17:00 HORAS 

Curso de Psicologia 
JURAMENTISTA GERAL: 
 

JURAMENTISTA: 
Laís Michelle da Rocha Silva 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
Juciara Moara Santana de Araújo 

Curso de Com. Mídias Digitais 
REPRESENTANTE  GERAL: 

JURAMENTISTA: 
 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
 

Curso de Filosofia: 
REPRESENTANTE DOS PAIS: 
 

JURAMENTISTA; REPRESENTANTE DA TURMA; 
 

 

 



CERIMÔNIA DO DIA 20 DE JULHO DE 2018 
LOCAL: AUDITÓRIO DA REITORIA/UFPB 

HORÁRIO: 17:00 HORAS 
Curso de Letras 
REPRESENTANTE GERAL: 
 

JURAMENTISTA: 
Flávia Gabriella Falcão Toscano 
Ramalho 
(letras português) 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
Jailson Fernandes Rodrigues (letras inglês) 

Curso de Letras Clássicas 
JURAMENTISTA GERAL: 
 

JURAMENTISTA: 
 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
 

Curso de LEA 
REPRESENTANTE DOS PAIS: 
 
 

JURAMENTISTA; REPRESENTANTE DA TURMA; 
 

Curso de Tradução JURAMENTISTA: 
Munich Graf Di Monti 

REPRESENTANTE DA TURMA: 
Alma Desireé Queiroga E Gomes 

 


